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Projektívne techniky sú integrálnou súčasťou psychodiagnostiky, hlavne klinickej praxe. Najvýznamnej-

šiu úlohu hrajú pri diagnostike osobnosti, jej štruktúry, diferencovanosti eventuálne jej porúch.  
     Napriek rôznym teóriám osobnosti, z ktorých vyrástli aj jednotlivé psychodiagnostické prístupy a postupy 
osobnosť chápeme ako centrálnu dynamickú organizáciu indivídua, ktorá v sebe obsahuje psychofy-
zické systémy  vytvárané genetickými predispozíciami, zretím a učením v priebehu vývinu jedinca. Táto dy-
namická organizácia – štruktúra – zabezpečuje  efektívnu adaptáciu človeka na podmienky života.  

ČO OBSAHUJE TÁTO ŠTRUKTÚRA?   
Okrem fyziologických daností predispozícií – kvalita a kvantita somatických predpokla-

dov a stav CNS, schopnosti, vlastnosti, charakteristiky, ktoré sa v priebehu vývinu jedinca 
vyvíjajú, fixujú a svojou konšteláciou dávajú typický ráz jednotlivým jedincom.  

Jedinečná konštelácia vlastností, schopností, emocionality, mechanizmov reagovania 
na okolitý svet vytvára dynamickú štruktúru osobnosti, ktorá je riadiacim prvkom v celom 
bytí človeka.  

Projektívne techniky ako nástroje poznania osobnosti človeka nie sú založené na kon-
krétnej teórii osobnosti – čo je často základnou výhradou kritikov týchto metód. Predsa 
však väčšina interpretácií vychádza a je sýtená psychoanalytickými teóriami. Za priekop-
níka, v používaní projektívnej techniky, možno považovať C. G. Junga, ktorý uviedol do 
diagnostiky asociačný experiment ako metódu na spoznávanie nevedomých konfliktov. 

Ďalším fenoménom bol  švajčiarsky psychiater H. Rorschach, ktorý v r. 1921 vydal mo-
nografiu k svojmu originálnemu a doteraz používanému testu rovnakého mena.  
    Významný rozvoj na poli projektívnych techník  bol zaznamenaný v 30. – 40. rokoch ako 
odozva na štatistické a matematické prístupy v diagnostike osobnosti (Guilford, Cattel). 
Psychológ profesor Wagner (autor známeho Testu ruky) so svojimi pracovníkmi vypraco-
val jedinečnú teóriu osobnosti tzv. štrukturálnu analýzu, ktorá dávala teoretický rámec po-
užívania a interpretácie jednotlivých techník. Bol veľkým zanietencom v oblasti používania 
projektívnych techník, dokonca predpokladal, že postupným vývinom vznikne projektívna 
psychológia. Čo sa však nestalo. 

ČO SÚ  PROJEKTÍVNE TECHNIKY, ČO JE PRINCÍP PROJEKCIE V SKÚMANÍ OSOB-
NOSTI ? 
     Autorom pojmu projekcia ako mechanizmu reagovania a správania je Freud. Uvádza 
ako mechanizmus vyrovnávania sa s vnútornými pudovým obsahmi, ktoré sú pre indiví-
duum málo prijateľné a tak ich pripisuje ako vlastnosti iným, prenáša ich na iných. Z toho 
princípu vychádza aj jeden z najznámejších projektívnych testov TAT Morganovej a Mur-
raya.  

Subjekt prenáša svoje nevedomé obsahy (to čo nevie, nechce vedieť) mimo seba a 
prisudzuje ich iným. Neskôr Freud rozšíril toto poňatie projekcii a hovorí o „premietaní vnú-
torných pocitov, navonok. 

V tomto užšom slova zmysle sú projektívne techniky špeciálnymi metódami na odhaľo-
vanie nevedomých (úmyselne i neúmyselne) obsahov myslenia a zobrazenia štruktúry o-
sobnosti.  
     Frank hovorí o projektívnych metódach ako o nástroji, ktorý pomáha odkryť skryté 
vlastnosti osobnosti. Niekedy sa hovorí o týchto technikách ako o psychologickom rönt-
gene. 
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Rappaport však prichádza s tzv. projektívnou hypotézou (projekcia v širšom slova 
zmysle), že jedinec do akejkoľvek svojej činnosti, správania, reakcie adaptácie projektuje, 
prenáša svoju špecifickú vnútornú konšteláciu, že jeho reakcie, spôsoby správania, usud-
zovania sú relatívne stále a typické a môžeme z nich usudzovať na kvalitu a diferenco-
vanosť jeho psychologického vnútorného priestoru. 

Tu zahrňujeme skúmanie správania v životnej histórii jedinca, 
–  dedukcia na základe analýzy objektov, ktorými sa človek obklopuje – šaty, dom, auto, 
nábytok,  
–  dedukcia na základe hodnotenia fyzických prejavov, výrazových neverbálnych prejavov, 
–  analýza zahrňujúca vnemy, fantázie, individuálneho prístupu v rôznych situáciách. 
    V takomto poňatí je projekcia chápaná veľmi široko: proband prenáša svoje motívy, 
predstavy, nálady, úzkosť – svoju subjektivitu. 

SPOLOČNÉ RYSY PROJEKTÍVNYCH TECHNÍK 
Projektívne techniky sú veľmi rôznorodé, ale predsa majú spoločné rysy – Říčan, Žena-

tý (1992): 
1. Viacznačnosť (neurčitosť) podnetov i inštrukcie – prototypom viacznačnosti sú 

Rorschachove tabule farebných škvŕn, výber farieb v Luscherovej psychodiagnostike. 
2. Možnosť konfrontácie s osobnými problémami – TAT.  
3. Neobvyklosť úloh - proband nemôže reagovať naučeným spôsobom, prejavuje svoje 

subjektívne spracovanie. 
4. „Nepriehľadnosť“ diagnostických podnetov – proband nepozná diagnostický zámer, 

nemôže modifikovať svoje odpovede v spoločensky žiadúcom smere. 
5. Možnosť komunikovať rečou metafor a symbolu. Symbol je zašifrovaným význa-

mom, nevedomie prostredníctvom symbolu môže prejaviť to čo len ťažko preniká do 
vedomia a uvedomenia si. 

6. Nejednoznačnosť podnetov zvyšuje tenziu, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť projekč-
ných mechanizmov. 

7. Existencia veľkej šírky akceptovateľných odpovedí – čo umožňuje individualizáciu 
nálezu, diagnózy. 

Klasifikácia  projektívnych techník – Říčan, Ženatý (1992): 
1. Techniky interpretačné – ROR, TAT, Hand test. 
2. Techniky slovno-asociačné – AE, Doplňovanie viet, Doplňovanie príbehov. 
3. Techniky imaginatívno-verbálne – Ashenov test, Projektívne interview. 
4. Techniky scénické – Scenotest Staabsovej, Test sveta. 
5. Techniky výtvarné – Kresba postavy podľa Machoverovej, Baum test od Kocha, 

Kresba rodiny, Kresba začarovanej rodiny. Blochov viacdimenzionálny test, Johanson-
nova technika kruhu, Tylov test čiary života, Maľovanie všeobecne. Kreatos. 

6. Preferenčné techniky – Luscherov test farieb, Szondiho test, Farebná pyramída, Zaz-
zov test zvierat. 

7. Techniky výrazové – analýza mimiky, psychodráma, grafológia. 
 
Rorschachov projektívny test - ROR 
História – Rorschach,Bohm, Binder, Zulliger, Morgenthaler, Klopfer, Beck, Piotrowski, Ra-
paport, Dobrotka, Nevole, Stančák, Šebek, Ženatý, Říčan, Mathé, Heretik. 

MOŽNOSTI  ROR METÓDY 
l.  Emotivita 

Z výsledkov možno usudzovať na bohatosť a silu citového (prípadne pudového) ži-
vota. Na jeho hĺbku povrchnosť, zrelosť či nezrelosť. Na stabilitu či instabilitu emočného 
prežívania, na socializovanú či egocentrickú emotivitu.  



• Emočné ladenie – aktuálne naladenie depresívne, radostné, či manické, kľudnosť či 
vzrušenosť, náladovosť, úzkostnosť, pesimizmus, citový chlad, prázdnota. 

• Ovládanie emócií – ako proband ovláda impulzy, do akej miery im podlieha, ako si 
dovolí spontánnosť emócií, humor, radosť z fantázie. Prijímanie vlastných citov, či ute-
kanie do racionalizácie. Potláča vedome či nevedome emócie. Ako sa proband bráni 
emóciám, dokáže ich využiť a stenicky sa prispôsobiť, alebo uniká do intrapsychic-
kých konfliktov. 

2.  Interpersonálne vzťahy 
• Celková charakteristika interpersonálnych dispozícií – prevláda chuť ku komuni-

kácii, či uzatvorenosť ,rád prijíma kontakty s druhými, je schopný viesť, či dať sa viesť? 
Ako reaguje? Negativisticky? Vzdorom, kritickosťou, agresivitou? Je extrovertovaný, 
introvertovaný? Dokáže primerane prejavovať svoje agresívne pohnútky, prevláda pot-
lačovanie agresivity či jej prejavovanie? 

• Vzťahy k rodičovským postavám – aký má proband vzťah k rodičom? Vyrovnaný?  
Má potrebu silnej otcovskej opory či matkinho útočiska. Je tento vzťah konfliktný? 

• Erotické dispozície je proband psychosexuálne zrelý alebo infantilný, má strach 
z druhého pohlavia? Abnormity v psychosexuálnej preferencii. 

• Vzťah k sebe – Ako vníma hranice JA a Svet? Trpí pocitmi menejcennosti? Je príliš 
sebakritický, prijíma či odmieta seba samého? – hostilita voči sebe. 

3.  Percepčno kognitívne funkcie 
• Možno odhadnúť celkovú inteligenciu, posúdiť typ myslenia – teoretickoabstrakné, ten-

dencie k analýze či syntetizovaniu a generalizácii. Ako využíva fantáziu, logiku? Je je-
ho myslenie flexibilné, alebo skôr rigidné? Sú poznávacie procesy inhibované úzkos-
ťou, depresiou? Aký má kontakt s realitou. Má nejaké poruchy myslenia? 

 
4. Psychické poruchy 
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